
 

 
Douglas Kellner e Guillermo Orozco Gómez no  

VIII Seminário Internacional do PPGMC 
 

Evento acontece nos dias 25 e 26 de março. Submissão 
 de resumo expandido termina em 14 de fevereiro 

 

Com data alterada em função da pandemia em 2020, o VIII Seminário Internacional de Pesquisas 

em Mídia e Cotidiano, com o apoio da FAPERJ, será 

realizado virtualmente nos dias 25 e 26 de março de 2021. 

Nesta oitava versão do evento, o Programa de Pós-

Graduação Mídia e Cotidiano, através do seu Laboratório 

de Pesquisas Aplicadas em Mídia e Cotidiano (LaPA), 

formou parceria com o Laboratório em Rede de 

Humanidades Digitais (LaRHuD), do PPGCI do 

IBICT/UFRJ para viabilizar o evento que reúne 

pesquisadores nacionais e internacionais, com destaque 

para Douglas Kellner da Universidade da Califórnia (EUA) e Guillermo Orozco Gómez, da 

Universidade de Guadalajara (México).  

 

Tendo como tema o Letramento e Pensamento Crítico em Comunicação, Informação e Educação, 

o Seminário Internacional tem como proposta ampliar o diálogo da Comunicação com a Ciência 

da Informação, com a Educação e outras áreas que têm se debruçado sobre as discussões 

epistemológicas, a análise de dados e a pesquisa aplicada que promovem o intercâmbio científico. 

Nos dois dias em que acontece, o evento vai reunir comunicações em quatro grupos de trabalho 

divididos nas seguintes temáticas: GT1 – Mídia, Políticas e Comunicação para a cidadania; GT2 

– Competência Crítica em Comunicação e Informação; GT 3 – Educação Crítica para as Mídias, 

múltiplas linguagens; GT 4 – Mídia, representação e discursos narrativos. As apresentações dos 

trabalhos nos quatros GTs serão de 14h às 16h30, nos dois dias. Enquanto a Conferência de 

Abertura e a de Encerramento ocorrerão nos dias 25 e 26 de março, respectivamente.  



Além das conferências e dos GTs o evento vai promover duas Mesas Redondas com a participação 

dos Grupos de Pesquisa do PPG Mídia e Cotidiano. O tema de ambas é “Visões sobre Letramento 

e Pensamento Crítico em Comunicação, Mídia e Cotidiano”. Os resumos expandidos devem ser 

submetidos de 04 de janeiro a 14 de fevereiro de 2021 pelo site do evento ou diretamente no 

sistema de submissão: https://seminarioppgmc.eventize.com.br/index.php?submissao_trabalho.  

 

Após a aprovação do resumo poderá ser feito o pagamento da inscrição conforme os valores e 

datas abaixo. Já as inscrições para quem não for apresentar trabalho podem ser feitas até o dia 20 

de março de 2021, com pagamento até o dia 22 de março de 2021, pelo sistema de inscrições que 

é https://seminarioppgmc.eventize.com.br/index.php?inscricao.  

 

Mais informações sobre o VIII Seminário Internacional no site do evento que é: 

www.viiiseminarioppgmcuff.com ou, caso considere necessário, entre em contato pelo e-mail: 

seminarioppgmc2021@gmail.com. 

 

 

Cronograma de Submissão: 

Encerramento da submissão de resumos expandidos: 14/02/2021 

Divulgação do resultado: 04/03/2021 

Último dia de pagamento de inscrição para quem vai apresentar trabalho: 11/03/2021 

Encerramento da submissão do trabalho completo: 19/03/2021 

Divulgação da programação completa: 20/03/2021 

 

Valores de Inscrição: 

Estudante de graduação (exclusivamente ouvintes): R$25,00 

Estudante de graduação da UFF ou ECO/UFRJ (exclusivamente ouvintes): Isentos 

Estudante de pós-graduação: R$50,00 

Professores e pesquisadores: R$100,00 

Professores de Educação Básica: Isentos 

Demais ouvintes: R$40,00 
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